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Beslutet om T-banan 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

Vid 1930-talets i.ngång visade det 
sig nödvändigt att göra en generalin
ventering av trafikproblemen. Både 
innerstads- och förortstrafiken ökade 
snabbt och förhållandena vid Slussen 
var oroväckande. 

Det var under dessa förhållanden 
som 193 o års trafikkommitte tillkom. 
Den hade i uppdrag att först uttala 
sig om den ifrågasatta tunnelanlägg
ningen på Söder. Vidare hade kom
mitten att lösa inte blott slusspro
blemet utan även att framlägga för
slag för Västra stambanans infart, T
bana och gatuled i norr-söder. För
slaget om lösning av Tegelbackens tra
fikproblem var inbegripet. Kommit
tens ordförande blev borgarrådet y ng
ve Larsson och ledare av utrednings
arbetet och föredragande blev byrå
ingenjör Gösta Lundborg. Detta ut
redningsarbete blev av utslagsgivande 
betydelse för T -banefrågans utveck
ling. 

Stadsfullmäktige beslöt på kom
mittens framställning (3013 1931) 

Sammanbindningsbanan " 
Gamla järnvägsbron 

över Söderström 

att antaga en södertunnel med sträck
ning Skanstull-Slussen och att ordna 
slussförhållandena på grundval av för
slag som utarbetats inom stadsplane
kontoret. (Lundborg med hjälp av 
William-Olsson.) I en framtid skulle 
förutom Enskede- och Örbylinjerna 
även Saltsjöbanan kunna anslutas vid 
Skanstull. 

Sitt betänkande avgav kommitten 
den 22 mars 1934. Lokalbanan skulle 
från Söder fortsätta norrut på en ny
anlagd bro på sammanbindningsba
nans grund och skulle även vara sam
manbyggd med en ny bro för stam
banan. Denna skulle gå fram i en ny
sprängd tunnel från Södra station. 
Lokalbanan skulle gå i tunnel under 
Norrström och vidare norrut under 
Vasaga tan och Norra Ban torget. 

Man förutsatte gatutrafik från 
västra slussöverfarten till västra delen 
av Gamla stan. Norrström skulle pas
seras genom en sammanbyggd järn
vägs- och gatubro. En möjlighet läm
nade man dock öppen för en gatu

bro i Repslagargatans förlängning med 
anslutning till denna bro. För den 
östra huvudströmmen från Slussen be
räknade man en framtida trafikled 
från Skeppsbron över Blasieholmen till 
Nybroplan. 

H u vudförslaget för Tegelbacken 
avsåg att föra den östvästliga huvud
delen över järnvägen i Herkulesgatans 
fortsä ttning. Förbindelsevägarna skul
le anordnas enligt det vid Slussregle
ringen tillämpade s. k. klöverblads
systemet. 

Vi lämnade den projekterade lokal
banan under Norra Bantorget. Där
ifrån skulle den fortsätta alltjämt i 
tunnel till S: t Eriksplan. Där fanns 
goda anslutningsmöjligheter för Brom
matrafiken liksom en Sundbybergsba
na och en lokalbana till Huvudsta 
och södra Solna. Man diskuterade ett 
flertal alternativa sträckningar däri
bland en linje i Sveavägen. 

Beträffande Brommatrafiken upp
tar kommitten en tidigare inte beak
tad möjlighet, nämligen att införa 
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denna från Fridhemsplan under S:t 
Eriksbron till S: t Eriksga tan och sedan 
på nordsydbanan söderut. 

Förortslinjerna borde enligt kom
mittens mening sammanknytas till ge
nomgående lokalbanor med utsikt att 
samla största möjliga innerstadstra
fik. Utredningen utmynnar i planer på 
ett framtida system av två korsande 
banor, en nordsydlig och en östväst
lig. Vid Slussen kunde en anslutning 
av sydvästra förortsbanan äga rum, 
och under Stureparken skulle Djurs
holms- och Lidingöbanorna kunna an
slutas. 

Fortsatt utredning under 1930-talet 

Stadsplanekontorets fortsatta utred
ningsarbete resulterade i dels sju olika 
förslag till banans sträckning på Norr, 
dels två förslag till sträckning genom 
östra Kungsholmen. 

Två förslag - Sveavägslinjen och 
Vasagatslinjen - uppmärksammades 
särskilt. Man skulle kanske kunna sä
ga, att de orsakade strid . 

Enligt Sveavägslinjen, som inte var 
främmande för Stadsplanenämnden, 
skulle lokalbanan gå fram under Te
gelbacken, Vasagatan, Klarabergsgatan 
och den neddragna Sveavägen till 
Odenga tan, vidare under S: t Eriksga
tan och Drottningholmsvägen. Där 
skulle banan komma i dagen strax 
öster om Lindhagensgatan. Förslaget 
om Vasagatslinjen, som härrörde sig 
från spårvägsbolagets styrelse, gällde 
en sträckning Tegelbacken-Vasaga
tan - Brunkebergstorg-Kungsgatan 
- Vasagatan - Upplandsgatan 
Odengatan. Spårvägsdirektören per
sonligen anslöt sig till 1930 års trafik
kommitte. 

Stadsplane- och fastighetsnämnder
na tillstyrkte (sept. 1938) Svea vä

sultatet aven utredning av antagliga 
krav på stadskassan under en kom
mande lo-års period. 

Stadskollegiet ansåg ytterligare u t
redning av tunnelfrågan vara nödvän
dig och tillsatte därför (1939) en de
legation bestående av tre borgarråd, 
tre chefstjänstemän och spårvägsdi
rektören. 

1939 års T-banedelegation 

Den representativa samlingen fick 
till ordförande borgarrådet Sandberg. 
Som sakkunnig beträdde förste byrå
ingenjören Lundborg och civilingen
jör J. Körner. 

Delegerade hemställde till stadskol
legiet (sept. 1940) att bl. a. föreslå 
stadsfullmäktige: 
I. 	 att i princip besluta, att de södra 

och västra förortsbanorna skulle 
sammanbindas genom en T -bana 
enligt Svea vägsalterna tivet. A v 
denna bana skulle i första hand 
sträckan Slussen-Tegelbacken och 
Kristineberg-Frid hems plan utfö
ras. 

2 . 	 att uppdraga åt stadsplanenämn
den och gatunämnden att fullföl
ja behövliga utredningar för detta 
och vidare att verkställa utred
ning och framställa förslag angå
ende förorts banor , dels Alvik
Ängby-Hässelby och dels Johan
neshov-Arsta-Västberga. 

Delegerade påpekade, att på grund 
av den pågående förskjutningen av ci
tybildningens kärna till trakten av 
Sveavägen-Kungsgatan hade Svea
vägsalternativet väsentligen förlorat 
sin karaktär av kringgående linje. I 
delegerades framställning ingick även, 
att kapitalkostnaden för T -banean
läggningen i sin helhet skulle påföras 
spårvägsbolaget. Byggnadstiden beräk

och spårvägsdirektörerna avgav sär
skilda yttranden. 

Stadsfullmäktigebeslutet 1941 

Det blev en livlig debatt i de hund
rades rådsförsamling den 16 juni 
194 r. 

De två nämnda alternativen hade 
sina olika förespråkare. Dessutom 
gjorde sig en tredje ståndpunkt gäl
lande. En gansk~ stark grupp ansåg, 
att något principbeslut icke borde 
fattas nu eftersom T-banan på grund 
av krissituationen inte kunde tänkas 
bli verklighet än på åratal. Man borde 
inte hindra framtida stadsfullmäktige 
att obundna ta ställning till en fråga 
av så stor betydelse. 

Stadsfullmäktige beslöt i princip, 
att den södra T-banan skulle fortsä t
ta över strömmarna till Norrmalm. 
Där skulle den sammanbindas med den 
västra förortsbanan genom en T -bana 
genom staden med sträckning Cen
tralplan - Klarabergsgatan - Kungs
gatan - Sveavägen - Odenplan 
Karlbergsvägen - S:t Eriksgatan 
Drottningholmsvägen - Fridhems
plan. Stadsfullmäktige beslöt vidare, 
likaledes . i princip, att som första 
etapper av denna T -bana skulle dels 
i ett första skede södra T-banans fort
sättning fram till Kungsgatan utfö
ras med sträckan över strömmarna 
och provisorisk slutstation vid Tegel
backen och dels den västra förortsba
nan som på egen ban vall skulle gå till 
Fridhemsplan i samband med Drott
ningholmsvägens reglering. 

Beslutet fattades med 61 röster mot 
30. Vidare beslöt man att staden skul
le åta sig kostnaden för själva tunnel
byggnaden och banans utbyggnad, 
medan spårvägsbolaget skulle svara 

genslinjen, medan drätselnämnden · nade man till sju år och totala kapi för spåranläggning, signalsystem, vag
bordlade ärendet i avvaktan på re- talbehovet till 147,8 mkr. Fastighets- nar och vagnhallar. 


